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Esse é o método 
de toda a autêntica comunicação humana: 
Não se comunica sem mover-se para ir e ver, 
tornando-se testemunhas. 
Mons. Domenico Pompili
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RAÍZES E BROTOS

Caríssimas irmãs,
estamos caminhan-
do, a grandes passos, 
em direção à Páscoa, 
celebração do misté-
rio da Vida que vence 
todas as angústias 
e as mortes. Nunca 
como neste momen-
to, subjugadas, nós 
mesmas, pela tem-

pestade que atingiu fortemente a humani-
dade, temos necessidade  da Páscoa, da 
sua mensagem de luz, esperança, coragem, 
resiliência para ser vivida não apenas como 
experiência pessoal, mas também comuni-
tária, como atesta o evangelista João (cf. Jo 
20,1-31). A ressurreição reacendeu a espe-
rança na perplexidade e decepção dos dis-
cípulos, restaurando o sonho de uma comu-
nidade diversa, renovada e unida. E aquele 
pequeno resto, escondido e amedrontado, 
tornou-se a verdadeira “prova” da ressurrei-
ção: conseguiu superar o medo, teve a cora-
gem de escancarar as portas fechadas, foi 
capaz de anunciar o poder avassalador de 
uma nova vida e ser seu sinal jubiloso. 

À luz do mistério pascal adquire sentido 
– novo sentido – também aquilo que temos 
vivido e, infelizmente, ainda vivemos, com 
uma dor que atravessa e sacode nossos paí-
ses, nossas cidades, nossas famílias e co-
munidades. E as nossas comunidades são 
precisamente o lugar mais adequado para 
repensar e integrar a experiência desse tem-
po, e se torna uma oportunidade de amadu-
recimento daquilo a que somos chamadas a 
ser; oportunidade para verificar a qualidade 
evangélica de nosso estar juntas, vigiando 
a diferença entre as atitudes, pensamentos 
e palavras que unem e as que dividem, que 
nos colocam em relação e nos aproximam; 
escola de liberdade e renovada criatividade; 
condição essencial para ser apóstolas efica-
zes, na complementaridade dos dons rece-
bidos e colocados ao serviço do anúncio da 
Boa Nova.

Frequentemente medito nas palavras do 
Papa Francisco: “... pior que esta crise, só 
existe o drama de desperdiçá-la, fechando-
nos sobre nós mesmos”. E, para as muitas 
perguntas que me assombram, sinto que a 

única resposta é exercitar-se - sempre, to-
dos os dias - na arte da comunicação.

As Constituições nos oferecem pistas in-
teressantes. Sublinho algumas: crescer na 
caridade e tornar-se “progressivamente ca-
paz de perdoar, de viver a reconciliação e 
de se alegrar com o bem das outras” (Const. 
60); “fazer em nós e ao redor de nós a verda-
de na caridade” (Const. 61); conhecer-nos, 
recontando-nos, “partilhando as riquezas de 
nossa pessoa e seus dons de natureza, gra-
ça, cultura” (Const. 62), dons recebidos para 
a edificação do Corpo de Cristo e para que 
vivamos unidas, porém não uniformes e ho-
mologadas ...

Recontar-nos para cultivar e viver “rela-
ções evangélicas e humanizantes, que favo-
recem e se nutrem de conversas sadias, da 
cultura da estima, olhando cada irmã com o 
olhar de Jesus, evitando a autorreferência, 
exercitando-nos na caridade e no perdão 
mútuo” (DC2019, 45.1) e verdadeiramente 
caminhar juntas.

Neste ponto, gostaria de explicar o sentido 
do título dessa carta: raízes e brotos. Faço 
isso citando o Papa Francisco mais uma vez. 
Na Mensagem para o 22º Dia Mundial da 
Vida Consagrada (2018), ele destaca que 

 não se pode renovar o encontro com o Se-
nhor sem o outro: nunca deixá-lo para trás, 
nunca fazer descartes geracionais, mas 
acompanhar-se, todos os dias, com o Se-

Foto: UNSPLASH
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NOvO SiTE  
www.alberione.org

Está online o novo site www.alberione.
org, com layout gráfico e conteúdos renova-
dos.

O novo site consta de três seções prin-
cipais acessíveis a partir da página inicial: 
Bem-aventurado Tiago Alberione, Família 
Paulina e Opera Omnia. Uma estrutura que 
favorece o estudo de nosso Fundador, o 
aprofundamento do carisma paulino e o co-
nhecimento das numerosas iniciativas dos 
vários institutos paulinos no mundo.

Boa consulta online! 

nhor ao centro. Pois se os jovens são cha-
mados a abrir novas portas, os idosos têm 
as chaves. E a juventude de um instituto 
está nas raízes, na escuta dos idosos. Não 
há futuro sem esse encontro entre idosos 
e jovens; não há crescimento sem raízes 
e não há floração sem novos brotos. Nun-
ca profecia sem memória, nunca memória 
sem profecia; e sempre se encontrando.

Luigino Bruni, um economista italiano 
apaixonado pelos estudos bíblicos, comen-
tando Joel 3,1 (“Depois disso, derramarei 
meu espírito sobre cada homem e seus fi-
lhos e filhas se tornarão profetas; seus ido-
sos terão sonhos, e seus jovens terão vi-
sões”), ele escreve:

 Existe uma ligação entre os sonhos dos 
idosos e as profecias dos filhos, pois os 
jovens podem profetizar num ambiente 
animado pelos sonhos de esperança dos 
adultos e dos idosos. Isso é verdade para 
a vida civil e econômica, e ainda mais para 
comunidades e organizações reunidas em 
torno de ideais coletivos. Uma comunidade 
moribunda pode  erguer-se novamente se 
pelo menos uma pessoa mais jovem come-
çar a profetizar dentro de um espaço habi-
tado pelos sonhos de vida dos velhos.

Concluo retomando a menção da neces-
sidade de ser um sinal jubiloso da nova vida 
marcada pela ressurreição.

A alegria é o forte apelo contido no início 
da Evangelii gaudium: 

 A alegria do Evangelho enche o coração e 
toda a vida daquele que se encontra com 
Jesus. Com Jesus Cristo a alegria nasce e 
renasce sempre (EG 1).

Essa é a alegria que lemos nas histórias 
de nossos inícios e que vemos refletida na 
experiência e nos rostos de muitas irmãs, 
mesmo daquelas – e muitas - que nos deixa-
ram nos meses dessa triste pandemia.

A alegria é também um atrativo vocacio-
nal eficaz... e um excelente antídoto para a 
preguiça, um mal que ameaça perigosamen-
te a vida consagrada (e da qual falamos mui-
to pouco).

O Senhor nos conceda cultivar essa “vir-
tude peregrina... dom que caminha sobre a 
estrada da vida, caminha com Jesus”.

Como sempre, irmãs, eu terei a alegria 
de receber o dom de suas reflexões e par-
tilhas comunitárias sobre essa minha carta. 
Obrigada.

Feliz Páscoa! Com afeto, em comunhão 
de oração e esperança

Ir. Anna Caiazza
superiora geral
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BRASiL
Ano BíBlico dA FAmíliA PAulinA

Em comunhão com o Projeto do Ano Bí-
blico da Família Paulina, para que a Palavra 
do Senhor corra, o SEPAC, na última quar-
ta-feira de cada mês, realiza vídeos ao vivo 
com o objetivo de ajudar os internautas a 
ver, meditar e viver a Palavra de Deus na 
ótica da comunicação. Os encontros foram 
iniciados em 24 de fevereiro e continuarão 
até 24 de novembro de 2021.

Os participantes trabalham os textos bí-
blicos selecionados com uma metodologia 
própria. Ir. Joana T. Puntel e Ir. Helena Co-
razza, se alternam na reflexão e oferecem 
elementos úteis para ajudar a manter o olhar 
na comunicação de Jesus e de outras figu-
ras bíblicas, descobrindo e saboreando os 
processos de comunicação presentes nos 
textos bíblicos. O evento é transmitido no 
YouTube e Facebook, SEPAC Paulinas. 

BRASiL
oBservAtório de comunicAção religiosA

A Conferência dos 
Religiosos do Brasil 
(CRB) criou o Ob-
servatório dos Reli-
giosos (OCR), inte-
grado por religiosos 

e religiosas de várias Congregações e por 
alguns leigos da Comissão Justiça e Paz. As 
Filhas de São Paulo não podiam faltar nes-
se grupo. São representadas por Ir. Helena 
Corazza e Ir. Patrícia Silva, que, como con-
selheira da comunicação na Conferência dos 
Religiosos do Brasil, já era membro do grupo.

O objetivo do Observatório é oferecer à 
Conferência Nacional dos Bispos uma análi-
se permanente, crítica, pró-ativa e concreta 
das diversas formas e meios de comunica-
ção da Igreja no Brasil, analisando também 

a interação da comunicação religiosa com a 
sociedade e a política.

COREiA
Prêmio de oFiciAl dA estrelA dA itáliA  
à Irmã m. Dorotea D’oto

No dia 26 de janeiro de 2021, na casa 
de Miari (Coreia), o Embaixador da Itália em 
Seul, Federico Failla, representando o Pre-
sidente da República Italiana, Sergio Mat-
tarella, entregou à Irmã M. Dorotea D’Oto, 
missionária na Coréia desde 1966, o Prêmio 
de Oficial da Estrela da Itália. Este reconhe-
cimento é dado àqueles que se destacaram 
na promoção de relações de colaboração 
e laços de amizade entre a Itália e outras 
nações.

Entre os motivos do Prêmio, o Embaixa-
dor referiu-se à sua vida missionária na Co-
reia, na época, um dos países mais pobres 
do mundo, “difundindo os ensinamentos da 
religião católica nas áreas mais degrada-
das da capital Seul, nas cidades de Daegu 
e Gwangju etc. “Também sublinhou que Ir. 
Dorotea “contribuiu fortemente para a orga-
nização da comunidade das Filhas de São 
Paulo (...) que já é uma realidade significati-
va e bem conhecida na capital”.

Esta honra é preciosa para nossa con-
gregação. Estamos profundamente agrade-
cidas à Irmã M. Dorotea pelo testemunho de 
uma vida dedicada ao anúncio do Evangelho 
em terra distante de seu país, que, no entan-
to se tornou o “seu” país, e o povo que se 
tornou “seu” povo. Ainda hoje, Ir. M. Doro-
tea percorre, com sua incessante oração, as 
ruas da Coreia para que o Evangelho corra 
e se difunda. 
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FiLiPiNAS
digitAl Ao centro

A crise da Covid-19 colocou o digital ao 
centro de quase todas as interações, forçan-
do organizações e indivíduos a adotar mu-
danças sem precedentes da noite para o dia. 
As Filhas de São Paulo da Província PMPT 
acolheram com entusiasmo esse desafio 
digital e nos últimos meses iniciaram ativi-
dades formativas, apostólicas e espirituais 
para continuar compartilhando as riquezas 
do carisma e da missão paulina:

– Fórum vocacional on-line #vocFIRE: Fé 
em resposta a um chamado ao amor extre-
mamente incrível, com a participação de 46 
jovens das Filipinas e Malásia.

– Transmissão ao vivo, durante nove 
dias, da Novena e Missa de Natal no San-
tuário Rainha dos Apóstolos em Pasay City.

– Retiro online do Advento organiza-
do pelo Instituto de Paulinas Comunicação 
na Ásia, Inc. (PICA) e por Paulinas Net-vie 
Questers - um grupo do Facebook criado 
pelo PICA que examina filmes e vídeos da 
Internet (Netflix, Iflix, Pureflix, Dove.org e ou-
tros no Youtube). O grupo se reúne regular-
mente para discutir e conversar sobre os va-
lores e contravalores apresentados nesses 
filmes. Publica também mensagens relevan-
tes e edificantes que promovem os valores 
do Evangelho.

– Dois novos programas semanais onli-
ne: Caminhando com os Santos, preparado 
por Ir. Anna Bagadiong em colaboração com 
o setor audiovisual de Paulinas e 30 minu-
tos de Lectio Divina em Tempo de Pande-
mia conduzidos pela equipe de apostolado 
bíblico.

Que o Senhor os faça frutificar e abençoe 
tudo e a todos.

iTÁLiA
um livro reservado PArA Prisioneiros

A Livraria Paulinas de Brescia, em co-
laboração com a revista Missão Hoje e a 
Associação Projeto Evangelho, lança uma 
iniciativa de solidariedade durante todo o 
período da Quaresma.

A ideia do livro reservado para presos 
funciona como o café reservado de Nápoles: 
na cidade napolitana quem vai ao bar para 
tomar um café paga dois, destinando o se-
gundo a quem precisa. No caso do livro re-
servado, na Livraria Paulinas, pode-se com-
prar um livro a mais e deixá-lo, com uma 
dedicatória, numa cesta especial. Os agen-
tes da pastoral carcerária e os capelães das 
prisões recolherão os livros doados e os en-
tregarão aos prisioneiros.

Um livro pode ajudar aqueles que buscam 
fugir da prisão - mesmo que por breve tem-
po – por causa da dura realidade em que se 
encontram - a se identificar com o que leem. 
Um livro pode ajudar a reencontrar o próprio 
caminho. Um livro pode mudar a vida.

novA PáginA sociAl PaolIne e GIovanI

Na província italiana, 
foi lançada a nova 
página Instagram pa- 
ra os jovens: Paoline 
e Giovani. Nesta oca-
sião também a pági-
na do Facebook, já 
presente na rede, foi 

renovada. O objetivo desta renovação é fa-
vorecer o contato com os jovens, como Albe-
rione desejava, falando do Evangelho e da 
vida. Todas as semanas serão apresentadas 
passagens do Evangelho e orações, e a co-
luna semanal sobre o que significa ser jovem 
online e vídeos nas histórias. Por meio de 
desenhos, o visitante é acompanhado pela 
presença constante de uma jovem paulina. 
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Dirigimos nosso convite a todos: “Visitem 
e tornem conhecidas essas iniciativas para 
que a Palavra de Deus se espalhe!”.

MADAGASCAR
domingo dA PAlAvrA

Foi feliz coincidência que a edição em 
áudio do Novo Testamento e dos Salmos 
tenha sido produzida por Paulinas precisa-
mente no Ano Bíblico da Família Paulina. A 
edição representa a primeira Bíblia em áudio 
da Igreja Católica em Madagascar. As três 
comunidades das Filhas de São Paulo bus-
caram a forma mais adequada para desta-
car o Domingo da Palavra em sua própria 
diocese. 

Nas três cidades onde Paulinas está pre-
sente - Antananarivo, Fianarantsoa,   Toama-
sina -, as irmãs foram às paróquias lembran-
do e incentivando os fiéis a terem amor à 
leitura e à escuta da Palavra de Deus. Em 
alguns programas de rádio, foram feitas lei-
turas contínuas de  textos bíblicos, a recita-
ção da oração do Ano Bíblico e o canto do 
hino do Ano Bíblico, traduzido em malgaxe. 
“Para que a Palavra se difunda” (2Ts 3,1).

PORTUGAL
estende A mão Aos PoBres

Em resposta ao apelo do Santo Padre 
para o Dia Mundial dos Pobres, com o tema 
Estende a mão aos pobres, as Filhas de São 
Paulo de Portugal iniciaram um percurso de 
preparação para esse evento.

A partir da edição do livro Estende a mão 
aos pobres, foram transmitidos online diver-
sos encontros, oferecendo um espaço para 
a oração e a partilha.  

Ao ouvir a Palavra de Deus e a mensagem 
do Papa Francisco, importantes convidados 
comentaram essa mensagem, solicitando 
maior consciência do que cada indivíduo ou 
comunidade pode fazer para combater a po-
breza no mundo de hoje.

As Paulinas, desafiadas pela mensagem 
do Papa Francisco e pelas dificuldades que 
Portugal deve enfrentar devido à pandemia, 
organizaram, na última semana de novem-
bro, como é costume há anos, a Semana 
Paulina, que consiste num desconto especial 
para todos os clientes. Além disso, em pre-
paração ao Natal, uma percentagem dos 
livros vendidos durante este período foi ofe-
recido à Caritas portuguesa.

TAiWAN
dAnçA com A luz

Neste tempo de dolorosa pandemia, 
Deus fez à delegação da Ásia oriental uma 
maravilhosa surpresa: um álbum de violão 
Dance with the Light, produzido por Pau-
linas de Taiwan. O disco conquistou o 31º 
Golden Melody Awards (GMA) de melhor 
álbum de música religiosa. O GMA é equi-
valente ao Grammy Awards no mundo de 
língua chinesa.

Com essa produção musical, Paulinas 
oferece uma nova interpretação da música 
tradicional católica, desejando atingir tam-
bém as novas gerações de católicos e não 
católicos. O álbum que traz grande varie-
dade de hinos sob a regência magistral do 
mestre de violão paraguaio, Roberto Zayas, 
alcançou um resultado excepcional, com 
músicas plenas de sentimentos que podem 
“acalmar o coração e fazer o espírito dan-
çar”, como dizem as notas da apresentação. 
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De Taiwan nos escrevem: “Esperamos que 
esta música leve os ouvintes a sentirem a 
alegria da presença do Senhor em suas 
próprias vidas. Agradecemos e louvamos a 
Deus pela graça de nosso apostolado e pelo 
dom da música, que nos permitem estender 
um convite pleno de amor a muitas pessoas. 
A vida é uma dança e o Deus que nos ama 
está convidando-nos: Vem, dança comigo”. 

ESTADOS UNiDOS
#homeForchristmAs

Iniciado há 26 anos, oferecendo uma fes-
ta de canções para as cidades de Nova York 
e Boston, o Coro das Filhas de São Paulo 
tornou-se, aos poucos, uma turnê de Natal 
para o continente americano. O ano 2020 foi 

sem precedentes para nosso Coro. O con-
certo itinerante se transformou em concer-
to virtual, envolvendo as irmãs da Província 
que trabalham nas redes sociais.

Foi criado um formato específico para 
convidar os espectadores a serem não ape-
nas ouvintes, mas cooperadores no aposto-
lado paulino. As canções eram alternadas 
com breves e animadas apresentações so-
bre a missão paulina, a história e o carisma 
da Família Paulina, com pensamentos do 
bem-aventurado Alberione e da Primeira 
Mestra Tecla. Assim se concretizaram as 
palavras do Fundador: Vossos confins são o 
mundo. Mais de 38.000 pessoas do mundo 
inteiro acompanharam a Home for Christ-
mas com as Filhas de São Paulo, deixando 
mensagens de apreço na página do Face-
book do Coro, (Facebook,com/DSPChoir) 
e nas redes sociais. Além de cidades nos 
Estados Unidos e do Canadá, houve cone-
xões da Argentina, Filipinas, Brasil, Malásia, 
África do Sul, Coreia, Reino Unido, Taiwan, 
Singapura.

O Concerto Virtual #homeforChristmas, 
ficou disponível até o dia 10 de janeiro, 
domingo do Batismo de Jesus, atingindo 
66.480 visitantes.
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CALENDÁRiO DO GOvERNO GERAL 

11.15 de março Encontros com as Superioras das circunscrições da Europa.
17 de março Encontro com a comissão Internacional da Juventude.
23 de março  Encontro com o governo provincial do Brasil, um ano após a nomeação.
24 de março  Encontro com o Governo Provincial da Colômbia-Equador,  

um ano após a nomeação.
27 de março  Encontro da Ecônoma Geral com as Ecônomas das circunscrições.
29 de março  Encontro com o governo de delegação do Leste Asiático,  

um ano após a nomeação.
20 de abril  Encontro com a Delegação do Governo da África Austral,  

um ano após a nomeação.
24 de abril  Encontro com o Governo Provincial da Itália.
1.22 de maio Encontro com as irmãs da delegação da Austrália.
11 de maio  Encontro com o governo provincial do Japão, um ano após a nomeação.
18 de maio  Encontro com o governo provincial dos EUA-EsC,  

um ano após a nomeação.
24 de maio  Encontro com o Governo Provincial da Coreia, um ano após a nomeação.
8 de junho  Encontro com o Governo Provincial da Índia, um ano após a nomeação.

NB -  Os Encontros no calendário são em vídeo conferência. 
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A ALEGRiA DA SALvAÇÃO NA 
BÍBLiA E NA viDA CONSAGRADA
JoseFA soAres dos sAntos, FsP

Esta tese, elaborada pela Ir. Josefa no 
final do Mestrado em Teologia da Vida Con-
sagrada do Instituto Claretianum de Teolo-
gia da Vida Consagrada de Roma, pretende 
destacar o tema da Alegria na Bíblia e na 
vida consagrada. A pesquisa ajuda-nos a 
compreender a Bíblia como uma narrativa 
total e unitária, focalizando as motivações 
da verdadeira alegria na vida consagrada. A 
vastidão do tema levou a autora a percorrer 
o caminho bíblico com o olhar sobre a salva-
ção, fundamento de toda alegria.

A alegria é efeito de uma existência ple-
na de sentido e sinal tangível que demons-
tra que quem pertence a Deus dá sentido à 
existência, pois somente ele pode saciar a 
sede humana de amor e de vida plena que 
todos trazemos no coração (cf. Sl 62, 2-3).

Viver como consagrados é, antes de tudo, 
cultivar o dom de estar em contato cotidiano 
com a fonte da alegria, para que ela se torna 
um sinal espontâneo de nosso modo de vi-
ver e de nos relacionar com a vida, conosco 
mesmos e com o mundo. 

A referência fundamental para a vida con-
sagrada é o estilo de vida de Jesus; ele pro-
põe uma existência feliz, em meio às tribu-
lações, sofrimentos, perseguições... É uma 
felicidade paradoxal que não depende de 
nossa saúde, sucessos humanos e confor-
tos, mas daquilo que Deus pode fazer numa 
pessoa e na humanidade em qualquer situa-
ção se encontrem (cf. Mt 5, 3-10).

Este é o ideal dos religiosos que as pes-
soas querem encontrar no seu modo de vi-
ver a vida. A existência humana, inclusive a 

dos consagrados, está envolta de limites hu-
manos; move-se entre o ideal e a realidade, 
entre a possibilidade de assumir o caminho 
certo ou de errar, de crer ou de duvidar, de 
ser fiel ou de trair, de alegrar-se e de sofrer. 
O sentido bíblico da alegria está na base da 
salvação dada por Deus, um modo de redi-
mir a humanidade ferida pelo pecado, res-
tituindo-lhe a felicidade de uma existência 
consagrada a Deus.

Ir. Josefa conclui: “Agradeço de coração 
a Deus, autor da consagração, e às minhas 
coirmãs, Filhas de São Paulo, pela oportuni-
dade de estudar e aprofundar a vida consa-
grada”.

FiDELiDADE É O NOME DE YHWH
millicent omondi, FsP

A tese de licenciatura em Teologia Bíblica 
que Ir. Millicent Omondi sustentou na Pon-
tifícia Universidade Gregoriana de Roma é 
um estudo exegético de Oséias 2,16-25 em 
chave pragmática e comunicativa (chama-
da também “pragmática linguística”), que se 
concentra no tema da fidelidade.

A pragmática da linguagem é uma disci-
plina que se ocupa da ação linguística. Essa 
empreende duas direções de pesquisa. A 
primeira refere-se à influência do contexto 
sobre a palavra, que significa que a interpre-
tação da linguagem deve levar em conta o 
contexto1. A segunda aborda a influência da 

1  No discurso de Paulo em Atos 17, 16-34, por exemplo, 
o contexto do areópago tem um papel importante para 
compreender as estratégias comunicativas do Apóstolo.
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palavra no contexto, ou seja, o modo como 
quem fala se utiliza da linguagem para in-
fluenciar as crenças e ações de seus inter-
locutores2.

No estudo de Oséias 2,16-25, Ir. Millicent 
faz uso principalmente do segundo aspecto 
da pragmática, seguindo a teoria dos atos lin-
guísticos  do filósofo da linguagem J. Searle. 
Segundo essa teoria, ao proferir uma palavra 
ou frase, o orador sempre cumpre uma ação 
(um ato linguístico). Por isso, as palavras não 
apenas informam, mas fazem. Ainda mais 
quando quem fala é Deus. A pergunta princi-
pal que norteou este trabalho foi a seguinte: 
“O que YHWH está fazendo com as palavras 
que está proferindo? Como está influencian-
do as crenças do seu interlocutor?”.

Estudando as dinâmicas linguísticas de 
Oséias 2,16-25, emergiram seis etapas no 
texto em que o orador divino tenta fazer com 
que seu interlocutor (Israel) volte a ele. Nes-
tas seis etapas, o divino orador, usando vá-

2   Por exemplo, quando o profeta Amós 4,4 diz: “Dirijam-
se a Betel, e pequem!”, certamente não quer instigar seus 
interlocutores a pecar, mas quer, ao invés, desencorajá
-los a irem a Betel, pelo fato de que ali YHWH não está 
mais , e consequentemente suas ações cultuais apenas 
farão acumular mais pecados. 

 

rias estratégias comunicativas, se revela fiel, 
manifestando a própria identidade de Deus 
fiel ao seu interlocutor e, assim, etapa por 
etapa, o atrai a si. A primeira etapa é a expe-
riência no deserto, onde YHWH procura rea-
vivar em Israel a memória de sua fidelidade; 
na segunda, esclarece a própria identidade 
ao interlocutor. Na terceira, o orador divino 
faz uma aliança com os animais em favor de 
Israel e lhe garante tranquilidade; na quarta, 
YHWH esposa Israel, dando-lhe a fidelidade 
como um dos dons. A quinta é a resposta fiel 
à aliança feita com os animais em favor de 
Israel. A última etapa é o restabelecimento 
de Israel na terra, onde esse último reconhe-
ce Deus como “o Fiel”, e onde a aliança com 
YHWH é renovada.

O itinerário de YHWH com Israel nas seis 
etapas, é também o itinerário de YHWH com 
o leitor do livro de Oséias, que somos todos 
nós. O estudo, portanto coloca em evidência 
o texto que convida o leitor a dar o sétimo 
passo com YHWH, seguindo os passos da-
dos por Israel, para redescobrir e conhecer 
YHWH como aquele que é fidelidade em sua 
essência, e participar de sua fidelidade, não 
obstante os momentos de infidelidade que 
são parte da experiência humana.

FESTivAL BÍBLiCO, sois todos irmãos

Dedicada ao tema sois todos irmãos - tirado 
do Evangelho de Mateus - a edição de 2021 do 
Festival bíblico, organizado e promovido pela 
Sociedade São Paulo e pela diocese de Vicen-
za. Ao centro do evento, o tema da fraternida-
de universal, que “como fez o Papa Francisco, 
inspirando-se em Francisco de Assis com a 
encíclica Fratelli tutti sobre a fraternidade e a 
amizade social, é hoje particularmente signifi-
cativo e necessário”, lê-se numa nota.

Ao vivo, nos canais Facebook, YouTube e no site www.festivalbiblico.it, 
no dia 24 de janeiro, Domingo da Palavra, o Festival bíblico foi aberto com 
um programa online.

O trabalho continuará ao longo do ano com “uma programação conjunta 
em que eventos e formatos digitais serão alternados com momentos ao vivo”.

“Numa época marcada pelo pluralismo sem limites, as diferenças e as 
singularidades correm o risco de se tornarem tantas que até a consciência 
de pertencer a uma única humanidade pode cair no esquecimento. Por isso, 
“retomar e recredenciar a condição de fraternidade universal é um recurso 
vital para a qualidade de vida dos seres humanos no mundo”.
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te. Também se registram alianças para a ex-
ploração dos rios e de muitas outras coisas; 
na verdade, era a forma usual de assegurar 
a sobrevivência, sobretudo em caso de ne-
cessidade. Através das alianças, o homem 
se humanizava em um ambiente de confian-
ça. E é justamente a confiança que permite 
a aliança.

No vizinho Médio Oriente antigo e no 
mundo bíblico, a conclusão de um contrato 
de aliança sempre trazia consigo uma fór-
mula especial, isto é, “cortar a aliança” (na 
Bíblia hebraica, karat berit). Karat berit clara-
mente se refere a um preciso rito de sangue, 
que ocorria no momento da estipulação. Os 
contraentes passavam entre as carnes cor-
tadas em dois de um animal e invocavam a 
mesma sorte se transgredissem as cláusu-
las do pacto. Portanto, passavam entre as 
partes do animal morto, pronunciando as 
cláusulas do pacto, às quais seguiam pala-
vras de imprecação: “Que aquele que não 
cumprir as obrigações do pacto seja reduzi-
do como este animal morto!” Porém, neste 
ponto, há uma novidade!

Parece que somente Israel tenha con-
cebido uma aliança entre Deus e seu povo. 
Claramente se trata de uma realidade assi-
métrica. Para entender melhor a questão, é 
preciso distinguir a aliança (ou pacto bilate-
ral) do testamento, que é sempre unilateral! 
Esta passagem é decisiva! Para compreen-

 
.
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“A ALiANÇA” O FiO DE OURO  
DAS ESCRiTURAS SAGRADAS

Nas últimas déca-
das, a categoria 

bíblica da aliança foi 
amplamente redes-
coberta e reatualiza-
da. A reflexão sobre 
as mulheres da Alian-
ça, realizada no 11º 
Capítulo Geral das 
Filhas de São Paulo, 

encontra numa renovada atenção o seu lu-
gar mais adequado. 

O binômio “mulheres e aliança” não é fa-
cilmente compreensível, pois, biblicamente, 
Deus faz aliança com o povo de Israel por 
meio de figuras masculinas. Para entrar no 
mistério das mulheres, que vivem plena-
mente a lógica da aliança, é necessário um 
esforço para compreender o termo aliança, 
tanto em seu habitat natural como no bíblico.

Pois bem, se existe uma palavra que 
atravessa e sustenta todas as Sagradas Es-
crituras do início ao fim, é a palavra “alian-
ça”. Se ela constitui o fio de ouro da Bíblia, 
por que então os especialistas as chamaram 
de “Antigo e Novo Testamento”?

Aliança e testamento são palavras diver-
sas e com diferentes consequências. Para 
haver uma aliança são necessárias sempre 
duas pessoas que, de pleno acordo, estipu-
lam um pacto bilateral. Ao invés, o testamen-
to se funda na vontade de uma só pessoa, 
expressando assim a unilateralidade do 
compromisso. Portanto, no caso da aliança, 
alia-se a um parceiro, no caso do testamento 
não. Na Bíblia hebraica, o substantivo alian-
ça é traduzido como berit תיִרְּב, mas nas Sa-
gradas Escrituras berit habita os contextos 
mais diversos e com muitos significados. 
Para aproximar-nos mais do sentido original, 
é necessário levar em consideração a língua 
acadiana, falada na antiga Mesopotâmia. 
Berit em acadico é biritu, cujo significado é 
exatamente “entre dois”: entre dois parcei-
ros, entre dois homens, entre dois reis, entre 
um rei e um vassalo, entre um homem e uma 
mulher (casamento). Alguns documentos 
antigos do Médio Oriente falam de diversos 
tipos de alianças: entre tribos: para buscar 
a paz, a harmonia, a defesa comum; entre 
estados: para enfrentar um inimigo mais for-
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dê-la, torna-se necessária a ajuda do Após-
tolo dos gentios! Na Carta aos Romanos e 
na Carta aos Gálatas, Paulo insiste muito 
sobre a aliança que Deus estipulou com 
Abraão antes da circuncisão, fazendo emer-
gir deste Patriarca a justificação pela fé para 
todos aqueles que crerão e a compreensão 
da missão paulina no mundo. O texto funda-
mental de Gênesis 15,7-18, ao qual Paulo 
faz referência, recorda que precisamen-

te no momento da estipulação da aliança 
“o sol estava prestes a se pôr, um terror e 
uma espessa treva caíram sobre Abrão. O 
escuro era muito espesso, e um braseiro fu-
megante e uma tocha acesa passaram no 
meio dos animais divididos. Naquele dia o 
Senhor concluiu esta aliança com Abrão”. O 
autor destaca que entre os animais mortos, 
retratados na tocha de fogo, somente Deus 
passará. Este texto afirma que se trata de 
uma aliança unilateral, totalmente gratuita, 
fiel, regida apenas pelo amor de Deus que 
assume sobre si também o possível fracas-
so do parceiro.

Um fio direto conecta “a aliança concluí-
da com Abraão” aquela tornada visível em 
Jesus de Nazaré que “tendo tomado o cálice 
e, depois de dar graças, deu-o a eles, dizen-
do:” Bebei todos dele, porque isto é o sangue 
de minha aliança, derramado por muitos 
para o perdão dos pecados” (Mt 26,27). Em 
Jesus, Deus manifesta o preço da aliança: o 
sangue, a oferta da vida, entregue por amor. 
E é na aliança unilateral que se compreende 
melhor a verdade de um Deus que perma-

nece sempre fiel também em face à traição, 
rejeição, infidelidade do homem (inédito)! 
Portanto, não é mais uma aliança entre dois, 
porque apenas um detém a aliança, apenas 
um permanece fiel.

E aqui ressurge o fio de ouro que percor-
re toda a Escritura de Abraão a Jesus; esse 
fio de ouro é a aliança unilateral fundada no 
amor de Deus, que toma o nome de testa-
mento. É por isso que a Bíblia é chamada 
de Antigo e Novo Testamento. Deus sempre 
quer salvar tudo e todos, para isso entra em 
aliança com seu povo através de algumas 
pessoas específicas escolhidas por ele, 
pensemos em Noé, Abraão, Moisés, Josué, 
Davi... E as mulheres? As figuras bíblicas fe-
mininas de fato e de modo discreto “vivem 
plenamente o significado da aliança” em fa-
vor do povo de Deus: pensemos em Raquel 
e Lia, em Rute, a moabita, na rainha Ester, 
Judite, Maria de Nazaré (Arca da Aliança), 
Maria de Magdala, Tecla Merlo... e as Filhas 
de São Paulo que “em virtude da consagra-
ção são plenamente introduzidas no mistério 
da Aliança de Deus com o seu povo” (Const. 
FSP n. 6).

Francesca Pratillo, fsp

PRiMEiRO HOTEL DO MUNDO 
COM MORDOMO LiTERÁRiO

Um hotel em Palm 
Beach, Flórida, ofere-
ce aos seus hóspe-
des um serviço literá-
rio perfeito graças a 
um mordomo sempre 
pronto a apresentar 
livros, leituras e indicações literárias. O 
hotel Ben West Palm se associou à The 
Palm Beach Book Store para oferecer 
um serviço literário no quarto, pela pri-
meira vez no mundo. Pelo telefone pode-
se pedir um dos livros da lista deixada 
na mesa de cabeceira ou fazer pedidos 
personalizados. O título solicitado será 
entregue diretamente no quarto, com um 
marcador de lembrança para levar para 
casa e reutilizar nas leituras subsequen-
tes.

Ao terminar a leitura, os hóspedes 
podem levar o novo livro ou deixá-lo para 
ser doado à West Palm Beach Library 
Foundation.
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SiGAM-NA SEMPRE!

Quando, em 1954, 
cheguei a Roma 

para o noviciado, fui 
inserida, durante as 
três horas diárias de 
apostolado no assim 
chamado Centro. Si-
tuava-se no andar 
térreo da nova Casa 
Divino Mestre, inau-
gurada em 1950. Uma 
grande sala retangu-

lar, de onde enviávamos às irmãs das livrarias 
e às propagandistas sugestões e subsídios 
organizativos e formativos. Ir. Assunta Bassi 
era a alma, Ir. Fátima Malloci e Ir. Paola Ho-
nau suas colaboradoras. E entre as jovens, 
professas e noviças, aprendizes entusiastas, 
estavam Cesarina Fra, Tarcisia Baltieri, Lucia 
Righettini, Daniela Baronchelli e eu. 

No primeiro andar estava o escritório de 
Mestra Tecla e de Ir. Ignazia Balla, ecônoma; 
a capela e a nova Sala São Paulo, com uma 
biblioteca muito rica de obras úteis para a re-
dação.

O que eu me lembro de Mestra Tecla? 
Não me lembro de nenhum episódio particu-
lar daquele período. Mas sim, do sentimento 
profundo e consciente da relação afetuosa 
que vivíamos com ela. Sabíamos que ela es-
tava ali, bem próxima, no andar de cima. Eu 
sentia, todas sentiam que ela nos valorizava 
e nos queria bem, ficava contente com o que 
fazíamos para ajudar as Casas a progredir no 
apostolado. Mestra Assunta, às vezes, refe-
ria-nos detalhes daquilo que o Primeiro Mes-
tre lhe sugeria e ela ficava muito contente: 
organizar melhor a propaganda (foi criado o 
vademecum), para ajudar as irmãs a serem 
mais informadas e competentes, começamos 
a preparar as fichas das recensões dos livros 
para as livrarias, o arquivo kardex, etc.

Naquele tempo, o arquivo dos livros e 
o depósito foram colocados no subsolo da 
mesma casa. Às vezes, eu me encontrava 
com Mestra Tecla no corredor ou na escada. 
Recém-chegada, eu me sentia orgulhosa de 
pensar que ela estava contente com nosso 
trabalho. Eu sentia que o apostolado estava 
em seu coração. Isso foi sempre crescen-
do em meu coração. Não me importava se 
o meu trabalho fosse apenas o de conferir 

as faturas, em pé, apoiada no parapeito da 
janela.

Como professa, trabalhei cerca de cin-
co anos no Centro Ut unum sint. Em várias 
ocasiões, nos encontrávamos em situações 
difíceis no trabalho. Mais de uma vez, com Ir. 
Cristina Schreil, lhe confiamos nossos pro-
blemas e incertezas. Ouvia-nos, sentíamos 
que nos compreendia e dava-nos orientação 
sobre como agir.

Toda vez que ela voltava de suas viagens 
ao exterior, encontrava-se com a comunida-
de para saudá-la e dar-lhe breves informa-
ções sobre as realidades que havia visto e 
as coisas que a haviam impressionado, a 
vida e o apostolado das irmãs... Tudo era 
maravilhoso para nós. Era como se proje-
tasse um documentário que alargava nosso 
horizonte.

Tenho uma lembrança festiva e até en-
graçada no retorno de uma de suas viagens 
do Japão. Para saudá-la, com algumas ir-
mãs japonesas de nosso grupo, inventamos 
um canto em japonês (!!!), incluindo os no-
mes das cidades e comunidades que visitou: 
Oedo nipponbasi nanadsudaci, adsunobori 
... o ritmo era bonito. Ela ouviu-nos com os 
olhos arregalados, procurando descobrir o 
que cantávamos.  No final, riu muito... e isso 
deu-nos grande satisfação.

Entre as recordações de minha juventu-
de, na comunidade de Roma, lembro aquela 
do dia 18 de março, véspera da festa de São 
José, em que saudávamos o Fundador pelo 
seu onomástico.

Um ano, precisamente em 1959, Mestra 
Assunta, antes de apresentar a relação das 
atividades apostólicas (iniciativas da propa-
ganda, andamento das livrarias, edições, 
movimento catequético, etc.), agradeceu 
ao Fundador pelo dom da Congregação, do 
espírito paulino, do apostolado e “por ter-
nos dado a Primeira Mestra”. Ao ouvir esse 
nome um grande aplauso irrompeu no salão. 
Pe. Alberione, sorrindo, e aproveitando-se 
da ocasião, gentilmente, disse: “Mas façam 
tesouro disso!” E no final de seu discurso, 
repetiu: “Estou contente pela menção calo-
rosa feita à Primeira Mestra. Sigam-na sem-
pre. Não são necessárias muitas palavras, 
nem muitos estudos para guiar, basta pos-
suir a sabedoria de Deus e ser iluminados 
por Deus”.

M. Letizia Panzetti, fsp
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PRELúDiO: A ALEGRiA!

Aconteceu sob os bombardeios de fe-
vereiro de 1943 em Frascati (RM) que 

meus pais, originários de Albano Lazial, 
perderam tudo. Escondidos na palha de um 
caminhão do Estado Pontifício chegaram 
durante a noite na Úmbria, às portas de As-
sis, num vilarejo chamado Bettona. Vi a luz 
entre uma bomba e a defesa que disparava 
um canhão, e descobri que “debaixo do sol” 
não havia somente o medo, mas também 
um grande amor que me acolhia!

Certo dia, um colega de meu pai, que 
conhecia seus dotes artísticos, ofereceu-lhe 
um emprego no principado de Mônaco, ao 
sul da França.

Em 1950, cruzamos a fronteira francesa. 
Uma viagem inesquecível... e um mundo 
novo a ser descoberto seja pelos meus pais 
como pelos seus filhos.

Após dois anos, em agosto de 1952, 
meus pais quiseram, à custa de muitos sa-
crifícios, voltar a Albano, para rever os pa-
rentes. Foi nosso primeiro retorno à Itália! A 
alegria de meus pais e de nós, seus filhos, 
era imensa.

Meu pai, homem de grande fé, aproveitou 
esta maravilhosa oportunidade para eu fazer 
a primeira eucaristia e ser crismada, no dia 
15 de agosto, na Igreja de Maria Assunta da 
Propaganda Fides entre Castel Gandolfo e 
Albano. Durante oito dias estive com as Ir-
mãs polonesas da Sagrada Família de Na-

zaré, pois uma delas falava bem o francês. 
Aqueles dias foram um céu para mim. No dia 
da Assunção, antes da comunhão, Madre 
Bogna, religiosa polonesa, falou ao meu ou-
vido com grande determinação: “Pergunte a 
Jesus o que você quiser que ele lhe vai dar”. 
Não pensei duas vezes: “Senhor, que eu me 
torne uma irmã como elas!”.

No dia seguinte, entrei pela primeira vez 
na livraria das Paulinas em Albano, acompa-
nhada por duas de minhas tias paternas. De-
ram-me um pequeno livro em italiano: A vida 
de Imelda Lambertini e um missal com capa 
de couro preto e corte dourado franco-lati-
no! Foi então que a jovem irmã, chamada 
Assunta Cantone, que me dera os presen-
tes, me perguntou à queima-roupa: “O que 
você pediu a Jesus?”. Respondi francamen-
te, pois seu olhar inspirava confiança: “que 
eu seja uma religiosa”. Ela respondeu: “Das 
irmãs paulinas, certo?” Não sabia quem fos-
sem as Filhas de São Paulo; só as conheci 
mais tarde. No entanto, me senti muito feliz 
com essa cumplicidade e partilha espontâ-
nea do meu desejo secreto manifestado só 
a Jesus.  Esta irmã era muito bonita, peque-
na, com olhos doces, felizes, mas também 
astutos. Falava espontaneamente o idioma 
que eu entendia. Ela não me fez nenhuma 
pergunta para saber se eu era boa e obe-
diente! Imediatamente a senti amiga e seu 
jeito de ser despertou em mim grande curio-
sidade: saber qual era o segredo que a fazia 
tão feliz. 

Voltamos para a França e Ir. Assunta 
começou a me escrever e a rezar por mim. 
Infelizmente, suas cartas eram sistematica-
mente abertas por meu pai, que sublinhava 
em vermelho os erros e depois, fechava-as 
com cuidado e, invariavelmente, escrevia 
atrás: “lida, mas não aprovada”. Meu pai 
estava colocando à prova a minha vocação 
nascente!

 Eu costumava retornar a Albano, no ve-
rão, a cada dois anos. Frequentei assidua-
mente a livraria de Paulinas onde reinava um 
clima de pessoas felizes, alegres e unidas. 
Ir. Assunta levou-me à sua comunidade, na 
Clínica Regina Apostolorum. Acontecia fre-
quentemente de jogar vôlei com as irmãs à 
tarde de domingo e observei que também no 
jogo testemunhavam alegria. Eu participava 
também da oração comunitária e vê-las re-
zar com tanto recolhimento me levou a rezar 
melhor.
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Todas eram alegres, simples, ligeiras, 
muito felizes em realizar o apostolado. Com 
naturalidade e simplicidade sabiam ficar 
atrás de um balcão, subir ao púlpito de uma 
igreja para explicar a palavra de Deus nos 
dias missionários do Evangelho, dirigir um 
carro, descarregar pacotes sem fim... Todos 
os dias visitavam as famílias, levando a se-
mente da Palavra, certas de que Deus faria 
germinar a esperança e nutrir a fé no cora-
ção dos leitores.

Por que eram tão diferentes de outras 
religiosas? Qual era o segredo que todas 
viviam?

O segredo delas era Jesus, a quem cha-
mavam de Mestre! Na verdade, logo percebi 
que o dia era pontuado por muitas e varia-
das atividades, mas sempre com o mesmo 
tempo dedicado à oração diante do San-
tíssimo. Em sua serenidade transparecia 
um modo diferente de olhar e respirar tanto 
Deus quanto a vida e as pessoas. Portanto, 
valia a pena doar-me a Deus na flor de meus 
anos, entregando a Ele e somente a Ele a 
minha liberdade. Comecei a imitar as irmãs 
no desejo de cultivar a alegria e exercitar-me 
na confiança em Deus.

Descobri que no apostolado paulino en-
contraria resposta à minha nascente sede 
pela Palavra de Deus, mas também ao meu 

gosto pela arte feita de sons, imagens, lite-
ratura, cores, movimento, sentimento, forças 
físicas. Ingressei, portanto entre as Filhas de 
São Paulo, em Roma, com o entusiasmo e 
a força de uma jovem apaixonada. Foi uma 
escolha livre. Tudo em mim foi movido pelo 
fascínio do ideal experimentado no contato 
com as Irmãs Paulinas: seguir a voz sempre 
mais clara do Amado ao me comunicar seu 
amor e acolher o ser enviada a todos os ho-
mens e mulheres, suas criaturas, para lhes 
narrar, com os meios de comunicação e com 
o meu testemunho de vida alegre, o Amor 
de Deus.

M. Cecilia Ventura, fsp

PRIMEIRA PROFISSÃO 2021 
Mumbai Índia, 25 janeiro 2021

Alisa Narzary
Meenakshi Sing
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MENSAGEM PARA O DiA MUNDiAL 
DAS COMUNiCAÇõES SOCiAiS 2021
“vinde e vede” (Jo 1,46).  
comunicAr encontrAndo As PessoAs  
onde e como são

A comunicAção é um encontro

Papa Francisco não é um especialista 
em comunicação, mas é um comunicador 
excepcional. Por isso, ele sempre imaginou 
a comunicação não como um processo se-
miótico complexo, mas simplesmente como 
um evento de proximidade física. Aconteceu 
até mesmo que o Papa Francisco, por exem-
plo, em 2015, se deixou inspirar pela visita 
de Maria a Isabel (Lc 1, 39-56) para descre-
ver o milagre da comunicação com uma in-
terpretação realista e convincente de muitos 
estudos de mídia (Cf. Mensagem para 49º 
Dia Mundial das Comunicações Sociais).

Neste ano, o convite para o 55º Dia Mun-
dial das Comunicações Sociais é mais ou 
menos semelhante: Comunicar-se encon-
trando as pessoas onde e como são. Em 
suma, Francesco pede aos jornalistas e aos 
comunicadores de ir e ver. Esse é o método 
de toda a autêntica comunicação humana. 
Não se comunica sem mover-se para ir e 
ver, tornando-se testemunhas. Portanto, não 
basta relatar notícias por ter ouvido dizer. É 
necessária a tridimensionalidade: “colocar-
se em movimento, ir e ver, estar com as pes-
soas, escutá-las, recolher as sugestões da 
realidade, que sempre nos surpreendem em 
alguns de seus aspectos”. Porque - escreve 
o Papa – “para conhecer é preciso encontrar, 
permitir àquele que está à minha frente pos-
sa me falar”. Hoje, frequentemente, fala-se, 
mas fechados dentro do próprio local infor-
mático. Parece não haver mais espaço para 
o assombro, deixando-se surpreender por 
algo que encontra. Tudo já está pré-definido. 
No entanto, o segredo da comunicação do 

cristianismo, desde as origens, é exatamen-
te isso. Algo ou alguém que não se previa. O 
Papa parece assim privilegiar, sem dizê-lo, 
os gêneros da investigação e da reporta-
gem. Esses gêneros permitem evitar que se 
difunda uma “informação pré-fabricada, do 
centro, autorreferencial, que sempre menos 
consegue interceptar a verdade das coisas 
e da vida concreta das pessoas, e não sabe 
mais captar nem mesmo os fenômenos so-
ciais mais graves, ou as energias positivas 
que emanam da base da sociedade”. 

Este é o objetivo: interceptar a verdade 
das coisas e captar os fenômenos e as ener-
gias. Mas, para isso, a única estrada segura 
é o encontro.

o encontro com A reAlidAde comunicA

Se o encontro define a comunicação, o 
jornalismo nada mais é que uma “história da 
realidade”. Isso requer desejo, curiosidade, 
paixão e capacidade de ir aonde ninguém 
vai. Em particular naqueles lugares do mun-
do onde abusos e injustiças são cometidos 
contra os pobres ou contra as minorias. En-
tendemos porque o jornalismo nesse sentido 
pode ter uma função terapêutica, principal-
mente para a democracia e a justiça. Essa 
também é a forma para evitar jornais-fotocó-
pia e informações de escritório. Para evitar 
esse risco, tão presente hoje, é necessário 
ir aonde pensamos que não há necessida-
de de ir; aonde acreditamos que não exis-
te nada de bom, de interessante para ver. 
Como dizia Yyszard Kapuściński, jornalista, 
escritor e ensaísta polonês, o problema das 
televisões e de todos os meios de comu-
nicação, em geral, é que eles criaram seu 
mundo próprio. Um mundo que pouco tem 
a ver com a realidade, por isso o cínico não 
é apto para essa profissão. Portanto, não 
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há jornalismo possível fora da relação com 
outros seres humanos. A relação com os ou-
tros é elemento essencial do nosso trabalho. 
Para escrever sobre alguém seria necessá-
rio ter compartilhado pelo menos um pouco 
de sua vida. Para Francisco, “a crise edito-
rial corre o risco de levar a uma informação 
construída nas redações, diante do compu-
tador, sem gastar as solas dos sapatos”. As 
inovações tecnológicas neste sentido são 
um recurso porque colocam na rede “conhe-
cimentos que do contrário não circulariam”, 
e “permitem encontros que de outra forma 
não aconteceriam”. A rede “pode multiplicar 
a capacidade de contar e compartilhar: mui-
tos olhos abertos sobre o mundo, um fluxo 
contínuo de imagens e testemunhos”. Com 
efeito, graças à tecnologia digital, temos “in-
formação em primeira mão e tempestiva”. 
De fato, todos, apenas com um celular na 
mão, podem “se tornarem testemunhas de 
acontecimentos que de outra forma seriam 
esquecidos pelos meios de comunicação 
tradicionais, dar o nosso contributo civil, tra-
zer à tona mais histórias, também positivas”. 
A rede nos permite recontar a realidade e 
compartilhar notícias em primeira mão. Por 
outro lado, é claro que, se não houver veri-
ficação, o risco é a manipulação, que pode 
ser feita por qualquer pessoa. Francisco 
conclui apropriadamente: “Todos somos res-
ponsáveis   pela comunicação que fazemos, 
pelas informações que damos, pelo controle 
que podemos exercer sobre as notícias fal-
sas, desmascarando-as”.

o JornAlistA é Aquele que FAz A diFerençA

“Se não nos abrimos ao encontro - conti-
nua o Papa – permanecemos espectadores 
externos, não obstante as inovações tecno-
lógicas tenham a capacidade de colocar-nos 
diante de uma realidade aumentada na qual 
nos parece estar imersos”. Todavia, ressalta 

que cada instrumento é útil somente se co-
locar em circulação conhecimentos que, de 
outra forma, não circulariam. Em particular, 
ele se refere às oportunidades e armadilhas 
da web. A rede, com suas inumeráveis ex-
pressões nos social, pode multiplicar a ca-
pacidade e a velocidade da comunicação 
de notícias, um fluxo contínuo de imagens e 
testemunhos - por exemplo, pensemos nas 
emergências em que as primeiras notícias 
e as primeiras informações os serviço às 
populações – são, portanto “um instrumen-
to formidável”. Há, observa, o risco de uma 

comunicação social “sem verificação”: não 
só das notícias, mas também das imagens 
que são facilmente manipuladas, às vezes 
“por banal narcisismo”. “Esta consciência 
crítica - afirma o Papa – impele-nos, não a 
demonizar o instrumento, mas a uma maior 
capacidade de discernimento” e de respon-
sabilidade dos conteúdos difundidos e do 
“controle que juntos podemos exercer so-
bre as notícias falsas, desmascarando-as, 
assim como reitera: Todos são chamados a 
serem testemunhas da verdade: a ir, ver e 
partilhar”.

O horizonte da pandemia, que assola o 
mundo desde o início do ano 2020, marca 
decididamente essa Mensagem. O Papa ad-
verte que existe o risco de recontá-la, como 
toda crise, “só com os olhos do mundo mais 
rico”, de manter uma “dupla contabilidade”. 
Nesse sentido, o pensamento de Francisco 
se refere à questão das vacinas e dos cui-
dados médicos, sob o risco de exclusão das 
populações mais carentes. “Quem nos falará 
- pergunta – sobre a expectativa de cura nas 
aldeias mais pobres da Ásia, América Lati-
na e África?” Este é um perigo que atinge 
também o “mundo dos mais afortunados”, 
onde “o drama social das famílias que caí-
ram rapidamente na pobreza permanece em 
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grande parte oculto”, onde “as pessoas que, 
vencendo a vergonha, fazem a fila à porta 
dos centros da Caritas para receber alguns 
víveres”. As diferenças sociais e econômi-
cas, portanto, correm o risco de marcar a 
ordem de distribuição da vacina anti-Covid, 
deixando os pobres sempre em último lugar 
e “o direito à saúde para todos, afirmado em 
linha de princípio”, acaba “esvaziado de sua 
valência real”.

Do coração do Papa também nasce um 
agradecimento pela coragem de muitos 
operadores de comunicação. Graças aos 
jornalistas, operadores de câmera, editores, 
cineastas que trabalham muitas vezes em 
grande situação de risco, reafirma: “se hoje 
conhecemos, por exemplo, a difícil condição 
das minorias perseguidas em várias partes 
do mundo; se muitos abusos e injustiças 
contra os pobres e contra a criação foram 
denunciados; se tantas guerras esquecidas 
foram recontadas, seria um empobrecimen-
to se faltassem essas vozes”.

o meio é A mensAgem

O “ir e ver” é essencial, reafirma o Papa 
Francisco em sua Mensagem. “Não nos co-
municamos, na verdade, apenas com pala-
vras, mas com os olhos, o tom da voz, os 
gestos”, referindo-se ao grande peso que a 
comunicação não verbal tem na experiência 
da realidade. O intenso fascínio que Jesus 
exercia era devido à verdade da sua prega-
ção, mas a eficácia era inseparável do seu 
olhar, de suas atitudes e “até de seus silên-
cios”. Nele - Logos encarnado - a Palavra 
fez-se Rosto. 

Na Mensagem dirigida ao mundo de quem 
se ocupa diariamente da comunicação, não 
faltam referências a autores que destacam a 
importância da experiência concreta. “Abre 
os olhos com admiração ao que vai ver, e 
deixe suas mãos se encherem do frescor 
da seiva, de modo que os outros, ao lerem, 
toquem o milagre palpitante da vida”, acon-
selhava a seus colegas jornalistas o Beato 
Manuel Lozano Garrido, que viveu nos anos 
1900 e beatificado em 2010. Nos primeiros 
séculos do cristianismo, Santo Agostinho re-
corda que “em nossas mãos estão os livros, 
nos nossos olhos os fatos”, exortando-nos 
a encontrar na realidade a realização das 
profecias presentes nas Sagradas Escritu-
ras. “Em todas as esferas da vida pública, 

tanto no comércio como na política, muita 
eloquência vazia abunda também no nosso 
tempo”, considera o Papa, quando se refe-
re às palavras contundentes do grande dra-
maturgo inglês William Shakespeare, em O 
Mercador de Veneza, sobre o falar continua-
mente e sem dizer nada. Palavras assegu-
ra Francisco, que “valem também para nós, 
comunicadores cristãos”. Por isso, faz nova-
mente referência à boa nova do Evangelho, 
que acontece hoje “toda vez que recebemos 
o testemunho límpido de pessoas cuja vida 
se transformou no encontro com Jesus”. 
São pessoas que aceitaram o convite de “ir 
e ver” e “foram atingidas por algo particular 
de humanidade” que transpareceu naqueles 
que testemunhavam Jesus. “Aquele grande 
comunicador que se chamava Paulo de Tar-

so - imagina o Papa - certamente teria usa-
do  correio eletrônico e mensagens sociais; 
mas foi a sua fé, esperança e caridade que 
impressionou os seus contemporâneos que 
o ouviam pregar”, e também quando não po-
dia encontrar-se pessoalmente, “o seu modo 
de viver em Cristo era testemunhado pelos 
discípulos que enviava”.

O desafio que nos espera, - observa 
Francisco em sua Mensagem – “é o de co-
municar encontrando as pessoas onde e 
como são”. De uma forma inédita em rela-
ção aos textos precedentes para este Dia, o 
Papa conclui com uma oração em que pede 
ao Senhor que nos ensine “a ir aonde nin-
guém vai, a ter tempo para compreender, 
prestar atenção ao essencial, distinguir a 
aparência enganadora da verdade”. Com “a 
graça de reconhecer - conclui - as tuas mo-
radas no mundo e a honestidade de narrar o 
que temos visto”.

Dom Domenico Pompili
Bispo de Rieti

Presidente da Comissão Episcopal 
 para a cultura e comunicação social, Itália 
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Caros irmãos e irmãs da Família Paulina,
na conclusão do 38ª Encontro de Gover-

nos Gerais, nos unimos a vocês para com-
partilhar um  pouco da riqueza recebida nes-
ses dias1. Devido ao distanciamento físico 
imposto pela pandemia em curso, pela pri-
meira vez em 38 anos este encontro foi vivido 
de forma inovadora. Não só pela utilização da 
plataforma digital Zoom, mas sobretudo gra-
ças à numerosa e variada presença de Dele-
gados dos Institutos agregados e de irmãos e 
irmãs Cooperadores Paulinos. Com efeito, a 
participação internacional alargou os limites 
desse encontro de Família, concretizando a 
visão do Bem-aventurado Tiago Alberione, 
quando nos recorda que “A nossa paróquia 
é o mundo”.

Compartilhamos, como links, alguns te-
mas emersos das contribuições ouvidas.

O primeiro link é viver o sofrimento, esse 
sofrimento coletivo infligido pela Covid-19, não 
apenas suportando-o mas questionando-o e 
deixando-se instruir como por um mestre de 
vida. Aprender, como discípulo, é a atitude ca-
racterística de quem vive com o olhar em Je-
sus, Caminho, Verdade e Vida, e se relaciona 
com ele como o único Mestre, o belo e bom 
Pastor. Essa máxima, reafirmada pelo eco-
nomista Stefano Zamagni, retomou a lição de 

1  As conferências estarão disponíveis no site www.albe-
rione.org

vida que a pedagoga Chiara Scardicchio nos 
narrou. Estamos vivendo, paradoxalmente, 
um tempo de graça que nos oferece a opor-
tunidade de redescobrir o que há de melhor 
em nós mesmos. Redescobrir a humildade 
como verdade, como aquele saudável “man-
ter os pés no chão” para nos enraizar no que 
realmente importa. Exercitar a prudência para 
olhar distante com visão e parresia. Enfim, es-
tar atentos à arrogância de quem centraliza, 
perigo insidioso para os que têm responsabi-
lidade de governo, deixando de cultivar a cul-
tura da subsidiariedade, para caminhar cada 
vez mais solidários, em estilo sinodal.

Estamos todos na mesma tempestade, 
mas certamente não todos no mesmo barco: 
de fato, nem todos obtêm os mesmos resul-
tados desta pandemia. A divisão social está 
aumentando perigosamente. É necessário 
manter desperta a consciência da intercone-
xão social, política, econômica e humanitária. 

Surge assim o segundo link, entre a pro-
posta do Prof. Stefano Zamagni e a visão 
delineada em linhas gerais pelo Presidente 
do Parlamento Europeu, Dr. David Sassoli, 
reiterando como a saída para esta emergên-
cia reside em procurar e assumir soluções 
comuns.

O terceiro link encontra-se na recomen-
dação de não abdicar da vocação paulina 
da estudiosidade, como amor ao estudo e à 
pesquisa, como coragem para produzir pen-

MENSAGEM FINAL 
XXXVIII ENCONTRO DE GOVERNOS GERAIS DA FAMÍLIA PAULINA ON-LINE

OS LEiGOS NA FAMÍLiA PAULiNA  
PARA A MiSSÃO 

Desafios da evangelização em tempo de pandemia
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samento de qualidade que contribua para 
cultivar, em nós e ao nosso redor, o novo hu-
manismo. Assim, reafirma-se a necessidade 
de dedicar tempo e energia à formação cul-
tural para preencher o que foi destacado com 
preocupação: a perda de mestres.

As leituras críticas apresentadas nos 
abrem os olhos para a pobreza desenfreada 
de que pouco falam os meios de comunica-
ção, mas que traz consigo consequências 
humanamente nefastas: as consequências 
da pandemia para a vida eclesial. Se a nível 
institucional os gestos e as palavras do Papa 
Francisco e de alguns sábios Pastores con-
tinuam a ressoar como um aviso profético, 
a nível pastoral nas Igrejas particulares está 
ocorrendo uma deriva alarmante. Certamen-
te, pelo menos nas Igrejas ocidentais do he-
misfério norte, as torres dos sinos já ruíram 
há tempo, mas agora, devido à pandemia, 
está se evaporando a consciência de ser co-
munidade: povo reunido em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo. E as consequên-
cias estão à vista de todos: na vida sacra-
mental, no campo educativo e agregativo, na 
vida paroquial. É tema sobre o qual também 
se concentrou o teólogo Marco Ronconi, em-
bora sob outra perspectiva. A profunda busca 
de espiritualidade e de sentido que ressoou 
várias vezes nos fez abrir os olhos a esta dis-
solução da consciência de ser “ecclesia”, por-
tanto comunidade, porque o Senhor reúne na 
mesma casa aqueles que são animados pelo 
mesmo Espírito. 

Eis o quarto link. A nós a escolha entre 
deixar o tempo escapar das nossas mãos 
como areia seca e estéril ou como semente 
de vida nova (cf. Thomas Merton).

Marco Ronconi também nos apresentou 
uma Igreja que há de vir, através de seu olhar 
laico, como batizado e, portanto, como nós e 
conosco, parte do povo de Deus. Nessa pers-
pectiva popular, somos convidados a enfren-
tar a realidade como quem aprendeu acima 
de tudo a amá-la e não apenas a explicá-la 
ou a resolvê-la. Do mesmo modo, o teólogo 
liturgista Andrea Grillo, com leitura agradecida, 
positiva, do que se passa em nossas vidas e 
na manifestação pública e privada da fé cristã, 
nos ajudou a descobrir a dimensão sacramen-
tal daquilo que vivemos. Mãos, rosto, espaço 
tornaram-se globalmente mensagens de pro-
teção à saúde, mas também experiência dire-
ta para resgatar a qualidade da relação huma-
na, com Deus, com a criação e com os outros. 
Se a pandemia obriga a nos distanciarmos 
no espaço, fazemos nosso o axioma do Papa 

Francisco – “O tempo é superior ao espaço” – 
para redescobrir no distanciamento obrigatório 
novas oportunidades de relacionamento, em 
comunhão. Este é o quinto link.

O sexto link emerso é o tema da vida 
adulta. Ele apareceu em todas as relações 
que ouvimos. Igreja, sociedade, jovens, po-
lítica, cultura, espiritualidade precisam de 
crentes adultos, geradores, isto é, credíveis 
e capazes de autorizar outros a investir criati-
vamente a herança recebida. Tal como Jesus 
Mestre nos ensina: quem perder a própria 
vida – quem não a guardar para si – por cau-
sa de mim e do Evangelho, a encontrará (cf. 
Mt 16,25), e terá vida plena e em abundância 
(cf. Jo 10,10).

A mesa redonda online – coordenada por 
Pe. Vito Fracchiolla, vigário geral dos Pauli-
nos, e na qual participaram cinco Cooperado-
res Paulinos de diferentes Países: Christin Je-
zak (Estados Unidos), Rosane Manfro (Brasil), 
Lourdes Pechuela (Filipinas), Antonietta Rago 
(Itália) e Mireille Yav Manyong (R.D. Congo) – 
foi uma oportunidade muito eficaz para o diá-
logo e a escuta recíproca. Com responsável 
sentido de pertença à Família, solicitaram que 
se dê continuidade aos encontros para se co-
nhecerem, se formarem e para participar na 
missão com projetos concretos.

Estamos conscientes de que a Família 
Paulina, presença eclesial formada por ba-
tizados que vivem a comum vocação cristã 
em diferentes estados de vida – laical, reli-
giosa e ministerial ordenada – é desafiada 
a responder às novas questões que vão 
surgindo. É necessário ativar um corajoso 
processo hermenêutico para a atualização 
de um carisma particular em obediência ao 
Espírito de Deus e às questões dos homens e 
mulheres de hoje. A nós a tarefa de fazer bem 
as perguntas e de interceptar, sem muitos 
filtros interpretativos, as vozes de quem em 
toda parte busca a vida e a salvação, mesmo 
sem saber.

Somos gratos ao Senhor pelo que ele nos 
concedeu viver nesses dias e pela presença 
rica e significativa de todos. Agradecemos aos 
secretários gerais que prepararam o evento e 
a todos aqueles que o conduziram com calor 
humano, cortesia e profissionalismo. 

Saudamos vocês com afeto, em Jesus 
Mestre.

Roma, 11 janeiro 2021
Participantes do

XXXVIII encontro de governos gerais  
da família paulina
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UMA jANELA SOBRE A iGREjA
comunicAção dA Fé no mundo digitAl 
InIcIatIva De formação Do DIcastérIo 
vatIcano Para a comunIcação

Sábado, dia 20 de fevereiro, o Dicastério 
do Vaticano para a Comunicação lançou o 
Projeto Faith Communication in the Digital 
World (Comunicação da Fé no Mundo Digi-
tal). É uma iniciativa piloto que pretende res-
ponder ao desafio de como a Igreja pode e 
deve estar presente online para responder 
adequadamente às necessidades espirituais 
das pessoas, inclusive nas plataformas 
digitais. Por isso é urgente e necessário, 
especialmente durante a crise gerada pela 
pandemia Covid-19, apreender uma abor-
dagem comunicativa eficaz e garantir uma 
presença nas redes sociais que possa teste-
munhar o “estilo” do Evangelho.

Participam a esta importante iniciativa 
16 jovens comunicadores provenientes do 
Camboja, Canadá, Coreia do Sul, Costa 
Rica, Filipinas, Itália, Quênia, México, Peru, 
Reino Unido, Espanha, Estados Unidos. Um 
grupo diversificado não somente pela pro-
veniência, mas também pela experiência e 
competências.

Os jovens selecionados para este projeto 
serão acompanhados por vários docentes, 
especialistas em comunicação digital. Terão 
lições e acompanhamento individual sobre 
temas e atividades práticas para a utilização 
correta dos instrumentos digitais na trans-
missão da fé. Poderão assim desenvolver 
competências úteis para servir a Igreja e 
contribuir à sua missão de evangelização na 
comunicação.

Também uma Filha de São Paulo: Ir. Nikki 
Ramos, juniora da delegação da Espanha 
está entre os 16 jovens. 

Os encontros semanais são online. O 
projeto prevê também algumas semanas re-
sidenciais em Roma, se a situação sanitária 
devido à pandemia o permitir.

mulheres leem fratellI tuttI

Por ocasião do Dia Internacional da Mu-
lher 2021, por iniciativa da União Mundial 
das Organizações Femininas Católicas, foi 
realizado um rico intercâmbio entre lideran-
ças religiosas e diplomáticas no webinar 
As mulheres leem Fratelli tutti organizado 
pelos Departamentos da Cultura e do Diá-
logo Inter-religioso. Mulheres de diferentes 
filiações religiosas e culturais comentaram a 
encíclica do Papa a partir de sua particular 
perspectiva. Muitas intervieram como relato-
ras: líderes de várias comunidades religiosas 
expressaram ecos que a mensagem de fra-
ternidade do Papa suscitou na própria comu-
nidade e em nível pessoal; e diplomatas, que 
destacaram a importância de olhar a realida-
de concreta das sociedades e das relações 
internacionais com a visão da Fratelli tutti.

UMA jANELA SOBRE O MUNDO
umA BiBliotecA em esPirAl de 20  
quilômetros de comPrimento em sydney 

A construção envolta por faixas de ma-
deira, proveniente de fontes sustentáveis, 
em forma de uma espiral contínua e sem 
interrupção, é a incrível nova biblioteca pú-
blica em Sydney, Austrália. Não é somente 
uma recipiente de livros, mas um ponto de 
encontro para todos os que amam a leitu-
ra ou desejam passar algumas horas de re-
lax, sozinhos ou em companhia. A biblioteca 
tem mais de 30 mil títulos, salas de leitura, 
espaços para estudo e trabalho, além de 
uma seção de literatura asiática e uma área 
especial para os leitores mais jovens. 

Os autores deste projeto original afir-
mam: “O nosso objetivo era o de realizar 
uma arquitetura a mais aberta e tangível 
possível para a comunidade. Isso se refle-
te na geometria circular que cria um edifício 
acessível e reconhecível em várias direções. 
A madeira envolve o exterior do edifício de 
uma forma dinâmica e emocionante”.
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WikiPediA FAz 20 Anos

Wikipedia faz 20 anos e, com mais de 55 
milhões de verbetes e mais de 300 idiomas, 
é a maior enciclopédia jamais escrita e um 
dos sites mais visitados do mundo.

“O único caminho, em longo prazo, para a 
paz, a prosperidade e a liberdade é o conhe-
cimento”, postou o fundador Jimmy Wales 
no Twitter, na ocasião, pedindo aos usuários 
que continuem a apoiar o projeto “por um 
mundo mais atento e mais instruído”.

A enciclopédia, aberta com a contribuição 
de voluntários, nasceu em 15 de janeiro de 
2001 e ainda hoje segue o modelo econômi-
co de captação de recursos dos internautas.

As autoridades estão preparando um 
novo código de ética que deveria entrar em 
vigor nos próximos meses.

UMA jANELA SOBRE  
A COMUNiCAÇÃO 
rádio vAticAno FAz 90 Anos

No dia 12 de fevereiro, a Rádio Vaticana 
celebrou o 90º aniversário de seu nascimen-
to. Nas últimas décadas, a emissora da San-
ta Sé viveu e comentou momentos impor-
tantes da história mundial. As transmissões 
começaram em 12 de fevereiro de 1931, dia 
em que a primeira mensagem radiofônica do 
Papa Pio XI foi transmitida a todos os povos 
e a todas as criaturas com o famoso anúncio 
“Ouvi ó céus...”.

A missão da emissora era clara: ser ins-
trumento a serviço do Papa para levar ao 

mundo a esperança do Evangelho e a voz 
do sucessor de Pedro.

“O que celebramos - explica o prefeito do 
Dicastério para a Comunicação, Paolo Ruf-
fini - é uma história que atravessou pratica-
mente todo o século XX; e se torna a pers-
pectiva de um futuro missionário fundado no 
poder gentil da palavra falada e ouvida”.

Por ocasião do aniversário, foi lançado 
um novo site e a estação também se tornou 
uma web rádio, que permite a qualquer pes-
soa no mundo, a partir do smartphone ou do 
computador, ouvir a Rádio Vaticana em sua 
língua. Cada língua uma rádio, um crono-
grama, um vínculo que se fortalece com os 
ouvintes.

um Ano dA rome call for aI ethIcs

A Rome Call for AI Ethics ao celebrar um 
ano de existência, o manifesto por uma ética 
no desenvolvimento da inteligência artificial 
assinado no Vaticano pela Pontifícia Acadê-
mia para a Vida com a Microsoft, Ibm, Fao. 
O manifesto, aprovado pelo Papa Francisco, 
pede um compromisso no desenvolvimen-
to das tecnologias de Inteligência Artificial 
transparentes, inclusivas, socialmente van-
tajosas e responsáveis. A intenção da Ro-
meCall é dar vida a um movimento que se 
expande e envolve outros sujeitos: institui-
ções públicas, ONGs, indústrias e grupos 
para produzir um direcionamento no desen-
volvimento e no uso das tecnologias deriva-
das da Inteligência Artificial.

Após um ano, cresceu a adesão ao proje-
to e também ao diálogo com outras religiões.

Em um tweet, o Papa Francisco lembra 
essa iniciativa sobre Inteligência Artificial 
afirmando: “Hoje faz um ano da assinatura 
do #RomeCall para a inteligência artificial e 
espero que cada vez mais as pessoas de 
boa vontade cooperem para a promoção do 
bem comum, a proteção dos últimos e o de-
senvolvimento compartilhado do algoritmo”, 
num tweet em sua conta @Pontifex.
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Primeira Prof. Comunidade

25° DE CONSAGRAÇÃO RELiGiOSA (27)
ALARCON Romina Angelita  30.06.1996  LEGASPI
ALVAREZ PEREZ Carmen Yanet  28.01.1996  QUITO
BACAY Catherine Justine  30.06.1996  PASAY CP
CHANG Hee Kyoung Cecilia - Fides  25.01.1996  SEOUL-MIARI
CHO Seong Ja Rosa - Rosa  25.01.1996  SEOUL-MIARI
CHONG Shirley Su Lee - Shirley  30.06.1996  PASAY RA
CHOORAPOIKAYIL Jessy Jacob - Regina  25.01.1996  MUMBAI
DKHAR Helena  25.01.1996  SHILLONG
DUGAS Tracey Lynn - Tracey Matthia  15.08.1996  CHICAGO
ESCOTO Erlinda  30.06.1996  PASAY CP
HER Myoung Soon Helena - Mari Vita  25.01.1996 SEOUL CP
HIDALGO MEJIA Judith  30.06.1996  PRAGA
HONG Eun Young Elisabetta - Giovanna  25.01.1996  GWANGJU
KIM Young Ju Lucia - Luciana  25.01.1996  SEOUL-MIARI
LILIO Fedalina - Lalaine Joseph  30.06.1996  LIVERPOOL
MUINDI Nduku Anastasia - Anna  30.06.1996  ROMA CG
RANDRIANIRINA Marie Solange  30.06.1996  ANTANANARIVO SP
RAVELOMANANA Dolly Volasoa  30.06.1996  ANTANANARIVO SP
RAZAFITSIRAHONANA Eleo Philibertine  30.06.1996  NAIROBI
SHIN Myoung Hee - Emma  25.01.1996  SEOUL-MIARI
SON Hee Soon Juliana - Daniela  25.01.1996  ROMA CG
SUSAI Metilda Rose  25.01.1996  MUMBAI CP
VATTATHARA Rosy Mathew - Rosamma  25.01.1996  PANJIM (GOA)
VENGALOOR Divya Mathew  25.01.1996  MUMBAI CP
VILAKKUMMARUTHUKAL Sarita Benedict - Mary  25.01.1996  TRIVANDRUM
YANG Bok Hee Agnes - Agnes  25.01.1996  BUSAN
ZULETA GARRON Sandra Maria  04.08.1996  LA PAZ

50° DE CONSAGRAÇÃO RELiGiOSA (30)
AGLIARDI Bambina  2.06.1971  ALBANO TM
AGLIUZZA Anna Maria  29.06.1971  NAPOLI C
ALMICI Rita Lucia  29.06.1971  KINSHASA CD
BARRETO Julie  29.06.1971  MUMBAI
BAYBAY Monina  30.06.1971  LEGASPI
BERTON Maria De Lourdes  01.05.1971  BELO HORIZONTE
CABRAS Flosina Eufrosina  29.06.1971  ROMA DP
CAVARZAN Antonietta  29.06.1971  ALBA
CELONA Grazia - Maria Grazia  29.06.1971  ROMA DP
CRUZ Mary Margaret  29.06.1971  TRICHY

Aniversários de 
Profissão Religiosa 

Ano 2021
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DA COSTA Maria Lindomar  01.05.1971  RECIFE
DALAGUIT Federica  30.06.1971  DAVAO
DE LAS LLAGAS Clothilde  30.06.1971  PASAY CP
DUGO Carla  29.06.1971  ROMA CG
FERREIRA DA SILVA Walkyria Maria  29.06.1971  SÃO PAULO CR
GALFRE’ Gemma  29.06.1971  ABIDJAN
GHEZZO Maria  29.06.1971  BOLOGNA
KUZHIYANIMATTATHIL Cecilia  29.06.1971  PANJIM (GOA)
LAVAGNINI Anna  29.06.1971  ALBA
MELIS Dolores  29.06.1971  ALBANO GA
MONTEBUGNOLI Lea  29.06.1971  PALERMO
NELLUVELIL Myriam  29.06.1971  CALCUTTA
NUNES Ivy  29.06.1971  VASAI
PANDANATTU Aleyamma - Elizabeth  29.06.1971  TRIVANDRUM
PODDA Aurelia  29.06.1971  ALBANO
PONMANI Annie  29.06.1971  MUMBAI
PROVENZANO Oliva (Lia)  29.06.1971  MESSINA
RUSSO Maria - Rosaria  29.06.1971  SALERNO
SOUSA DA SILVA Maria Fernanda  29.06.1971  PORTO
ZONI Carla  29.06.1971  SALERNO

60° DE CONSAGRAÇÃO RELiGiOSA (43)
ALEANDRI Maria Pia  30.06.1961  ALBANO
BALDO Anna - Paola  30.06.1961  ROMA RA
BERTA Catarina Zelinda - Andreia  30.06.1961  LISBOA CD
BISOTTO Lucia - Anna Teresa  30.06.1961  ALBANO
BOLOGNANI Rita - Maria Donata  30.06.1961  ALBANO
CADAWAS Maria Carmen - Maria Benigna  08.12.1961  PASAY CP
CANE Anna Maria Consolata - Carla Maria  30.06.1961  ALBANO
CAPALBO Battistina  30.06.1961  MILANO PU
CORNALBA Maria - Maria Luisa  30.06.1961  MANTOVA
D’SOUZA Alice  08.12.1961  MUMBAI
EHLERT Elisabeth - M. Auxiliadora  30.06.1961  ALBANO
FAA Chiara  30.06.1961  ALBANO TM
FACHIN Lourdes  30.06.1961  SÃO PAULO CR
FARIAS Gertrudis Del Carmen - Maria Tecla  19.03.1961  SANTIAGO FL
FERNANDES DE OLIVEIRA Juvaldise - Aparecida M.  30.06.1961  RIO DE JANEIRO
FONSECA Maria De La Luz - Maria Estela  30.06.1961  MEXICO
GHISLANDI Olide - Maria Celeste  30.06.1961  SÃO PAULO TM
GRECO Diega - Maria Albina  30.06.1961  NAPOLI C
IMMEDIATA Antonietta - Maria Beatrice  30.06.1961  ROMA C
LORU Assunta - Maria Lucina  30.06.1961  NAPOLI C
MACCARI Zelia Maria - Natalia  30.06.1961  ROMA CG
MANFIO Neli  30.06.1961  SÃO PAULO SP
MANGANARO Maria Iolanda - Maria Iole  30.06.1961  ROMA DP
MURA Elisa - Maria Giuliana  30.06.1961  ROMA DP
NAGAHAMA Akiko - Maria Celeste  30.06.1961  TOKYO CP
NISHIKAWA Shigeno - Maria Alma  30.06.1961  TOKYO-ALBERIONE
OKADA Harumi - Maria Fides  30.06.1961  TOKYO CP
PALPACELLI Anna Maria - Maria Assunta  30.06.1961  ALBANO GA
PETTITI Delfina - Maria Giovanna  30.06.1961  ALBA
PEZZATO Bruna  30.06.1961  ALBA
PULICKEL Annie - Mary Bernarda 08.12.1961  MUMBAI
PULITA Elide Terezinha  30.06.1961  SÃO PAULO DM
RODRIGUES Carmine - Mary Lorenzina  08.12.1961  BANGALORE
RONCONI Alessandra  30.06.1961  ALBA
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ROTOLO Croce - Salvina Maria  30.06.1961  PALERMO
SANTACA’ Luciana  30.06.1961  FERRARA
SIMULA Maria Teresa - Maria Celina  30.06.1961  CAGLIARI
STRAZZARI Maria - Maria Caterina  30.06.1961  ALBA
VIVAS Juana Maria Edith - Maria Ruth  08.12.1961  BUENOS AIRES N
WATANABE Hiroko - Maria Graziana  30.06.1961  HIRATSUKA
WICKENHISER Margaret - Mary Mark  30.06.1961  BOSTON
YANAGIZAWA Chie - Anastasia  30.06.1961  TOKYO-REGINA
ZUCCHETTI Ada Maria - Maria Emilia  30.06.1961  ALBA

70° DE CONSAGRAÇÃO RELiGiOSA (24)
BALDINI Luigina - Maria Augusta  19.03.1951  ALBANO TM
BORGHETTI Maria Virginia - Maria Cristina  19.03.1951  ALBA
BOSIO Bruna - Maria Grazia  19.03.1951  ALBA
BUGNOLA Giovanna - Maria Donata  19.03.1951  ALBANO
CARLEO Lucia  19.03.1951  PALERMO
CHIONNA Vincenza - Maria Lucis  19.03.1951  ALBANO GA
CORREIA NOGUEIRA Clelia - Maria  19.03.1951  SÃO PAULO CR
CREMON Cesarina Maria - Maria Agnes  19.03.1951  ALBA
DE STEFANI Maria - Maria Renata  19.03.1951  ALBA
D’OTO Elena - Maria Dorotea  19.03.1951  SEOUL-MIARI
FRA Maria - Cesarina Maria  19.03.1951  ROMA RA
GALLESI Silvia  19.03.1951  ALBANO GA
GIORDANI Celina - Giampaola Maria  19.03.1951  MANTOVA
KLOSTER Maria Monica  15.08.1951  BUENOS AIRES N
LABAY Anacleta - Maria Assunta  19.03.1951  PASAY CP
LENTI Tommasina - Maria Virginia  19.03.1951  ALBA
MAGLIANO Emma - Myriam  19.03.1951  ROMA DP
MENOSSI Leonilda  19.03.1951  SÃO PAULO CR
NAVELLI Maria  19.03.1951  ALBANO TM
ODDI Helen - Mary Louise  01.07.1951  BOSTON RA
PEROTTO Candida - Escolastica  19.03.1951  CURITIBA
RODRIGUES MAR Maria - Maria Ines  19.03.1951  SÃO PAULO DM
SALMASO Teresa  19.03.1951  LYON CD
ZACCAGNINO Maria Incoronata - Maria Daniela  19.03.1951  ALBANO GA

75° DE CONSAGRAÇÃO RELiGiOSA (11)
AIMO Giovanna - Maria Rosaria  03.10.1946  ALBA
BECCHIS Anna - Maria Giovanna  29.06.1946  BRESCIA
GIGLIOTTI Rosa - Maria Filipina  17.02.1946  SÃO PAULO CR
MASTROSTEFANO Livia - Maria Mercedes  03.10.1946  ROMA DP
MENEGUZZI Rosa - Maria Atilia  17.02.1946  CURITIBA
MICHELS Maria Ana - Maria Angelica  17.02.1946  SÃO PAULO CR
NUERNBERG Lucia - Maria Edviges  17.02.1946  SÃO PAULO CR
SANTI Maria Anna  17.02.1946  SÃO PAULO CR
TENANI Antonietta - Maria Rosanna  30.06.1946  ALBA
TOSCHI Anna - Maria Imelda  29.06.1946  ALBANO
TURRA’ Maria Carmela - Maria Rosa  29.06.1946  ALBA

80° DE CONSAGRAÇÃO RELiGiOSA
CONTI Maria - Maria Ida  19.03.1941  ALBA
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FiLHAS DE SÃO PAULO

Ir. M. Clemens M. Regla Rabaya, de 74 anos - 29.11.2020 Pasay City, Filipinas
Ir. Maria Carla Caterina Castellino, de 82 anos - 04.12.2020 Alba, Itália
Ir. Rita Campara, de 89 anos - 05.12.2020 Alba, Itália
Ir. Eugenia Maria Camilla Montersino, de 101 anos - 06.12.2020 Alba, Itália
Ir. M. Candida Gina M. Torneri, de 90 anos - 08.12.2020 Verduno (Cuneo) Itália
Ir. Irma D’Angelo, de 92 anos - 09.12.2020 São Paulo, Brasil
Ir. Bertilla Turcato, de 83 anos - 11.12.2020 Alba, Itália
Ir. M. Teresita Clelia Caceffo, de 89 anos - 12.12.2020 Alba, Itália
Ir. M. Elena Rita Sanchez Espinosa, de 76 anos - 12.12.2020 Cidade do México, México
Ir. M. Ausilia Maria GIrardi, de 99 anos - 15.12.2020 Alba, Itália
Ir. M. Domenica Vincenza Attardo, de 80 anos - 18.12.2020 Albano, Itália
Ir. M. Carla Teresa Della Noce, de 93 anos - 19.12.2020 Alba, Itália
Ir. M. Marina Raffaella Correddu, de 81 anos - 19.12.2020 Albano TM, Itália
Ir. Porferia Ocariza, de 63 anos - 22.12.2020 Pasay City, Filipinas
Ir. M. Edvige Leny Pastorfide, de 86 anos - 25.12.2020 Pasay City, Filipinas
Ir. M. Cristina Bernardetta Mei, de 85 anos - 30.12.2020 Alba, Itália
Ir. M. Joseph Maria Concetta Li Castri, de 89 anos - 31.12.2020 Albano GA, Itália
Ir. M. Immacolata Caterina Tripodi, de 84 anos - 04.01.2021 Albano GA, Itália
Ir. Maria Zuccherino, de 83 anos - 05.01.2021 Alba, Itália
Ir. M. Luisa Giulia Morbini, de 89 anos - 06.01.2021 Alba, Itália
Ir. M. Theresa Pauline Jane MonteIro, de 84 anos - 26.01.2021 Mumbai, India
Ir. Marie Odile Irene Chabanel, de 90 anos - 26.01.2021 Villeurbanne, França
Ir. Lina M. Maria Lina Salvato, de 89 anos - 26.01.2021 Alba, Itália
Ir. Mary Paula Catherine Kolar, de 93 anos - 29.01.2021 Boston RA, Estados Unidos
Ir. Priscila Nilza Zuchetto, de 97 anos - 31.01.2021 Curitiba, Brasil
Ir. Elena Cotza, de 85 - 02.02.2021 Albano, Itália
Ir. M. Aurelia Giuseppina Silvia, de 78 anos - 02.02.2021 Roma (hospital), Itália
Ir. Angela Elda Rosa Villalba, de 93 anos - 05.02.2021 Buenos Aires, Argentina
Ir. M. Angela Irmãoancesca Sotgiu, de 87 anos - 07.02.2021 Albano, Itália
Ir. Itália Saitta, de 84 anos - 11.02.2021 Albano TM, Itália
Ir. Ida Paola Nedda Spinucci, de 97 anos - 18.02.2021 Albano (hospital), Itália
Ir. Raffaella Maria Vincenza Carella, de 85 anos - 21.02.2021 Albano (hospital), Itália
Ir. Rosaria Mazza, de 85 anos - 22.02.2021 Roma (hospital), Itália
Ir. M. Vincenza Urso, de 89 anos - 23.02.2021 Ariccia (hospital), Itália
Ir. M. Helena Cecilia Masiero, de 93 anos - 24.02.2021 Curitiba, Brasil
Ir. Anna Piccolo, de 87 anos - 26.02.2021 Albano (hospital), Itália
Ir. M. Donata Italia Acampora, de 93 anos - 03.03.2021 Albano GA, Itália
Ir. Rosaria Mal Nam Do, de 62 anos - 05.03.2021 Seoul-Miari, Coreia
Ir. Amalia Pezzi, de 96 anos - 05.03.2021 Albano GA, Itália
Ir. M. Lilia Domenica Lauria Pantano, de 96 anos - 06.03.2021 Albano GA, Itália
Ir. Eulalia Viola Concetta D’Ettorre, de 100 anos - 06.03.2021 Albano GA, Itália
Ir. Estela del Carmen Berra, de 83 anos - 14.03.2021 Buenos Aires, Argentina
Ir. Gennarina Pani, de 89 anos -15.03.2021 Albano, Itália

Eu sou 
a ressurreição

 e a vida; 
quem crê em mim, 
ainda que morra,

 viverá.
João 11,25
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PAiS DAS iRMÃS 

Ir. Lucy ThesiIrou Shea (Mãe Y. Charou) da Comunidade de Mumbai, India
Ir. Jennifer Chidimma Ogu (Pai Modestus) da Comunidade de Abuja, Nigeria
Ir. Ghazia Akbar (Mãe Rafia Bibi) da Comunidade de Faisalabad, Pakistan
Ir. Mary Ann Salvilla (Pai Fernando) da Comunidade de Langley, Grã-Bretanha
Ir. Dulce Maria Tramontina (Mãe Anita) da Comunidade de São Paulo IA, Brasil
Ir. Silvana Bighellini (Mãe Vittoria) da Comunidade de Verona, Itália
Ir. M. Magdalena Barbarita Aranda Gavia (Mãe Celsa) da comunidade do México, México
Ir. Jyothi e Ir. Rosina Melettu (Mãe Aley) das comunidades de Mumbai e Ahmedabad, India
Ir. Maria Km Ngan Bui (Pai Lam Quang) da Comunidade de Boston, Estados Unidos
Ir. Roseling Siaw Chen (Pai Pei Yang Siaw) da Comunidade de Kota Kinabalu, Malásia
Ir. LeIry Zanchet (Mãe Adelaide) da Comunidade de Curitiba, Brasil
Ir. Ancilla Oh (Pai Soon Jae Joseph) da Comunidade de Seoul-Miari, Coreia
Ir. Teresa Mele (Mãe Maria Concetta) - in família, Itália 

FAMÍLiA PAULiNA

Pe. Giglio Marino Stefano Adani ssp, de 77 anos - 29.11.2020 Modena, Itália
Irmão Vincenzo Mario Irmãoanco Moscatello ssp, de 81 anos - 04 12.2020 Alba, Itália
Ir. M. Modesta Pietrina Albanese sjbp, de 97 anos - 10.12.2020 Albano (hospital dei Castelli), Itália
Ir. M. Candide Marie Pierette Lafrenière pddm, de 81 anos - 22.12.2020 Montreal, Canadá
Irmão Gabriel José Aparicio López ssp, de 73 anos - 04.01.2021 Alcorcón (Madrid), Espanha
Pe. Francisco Julio Anta Olevar ssp, de 85 anos - 09.01.2021 Madrid, Espanha
Ir. M. Albana Angela Vacchetta pddm, de 88 anos - 14.01.2021 Sanfrè, Itália
Ir. NaIr Mantoan sjbp, de 79 anos - 14.01.2021 Caxias do Sul/RS, Brasil
Ir. Claudia Maria Piemonte sjbp, de 87 anos - 20.01.2021 Negrar, Itália
Pe. Tommaso Antonio Mastrandrea ssp, de 78 anos - 24.01.2021 Bari, Itália
Irmão José Tiago Henriques Gonçalves ssp, de 80 anos - 04.02.2021 Santa Maria da Feira, Portugal
Ir. M. Vitalia Idelma Mazzocca pddm, de 81 anos - 10.02.2021 Cinisello Balsamo (MI), Itália
Ir. Francesca Luciana Longoni sjbp, de 88 anos - 19.02.2021 Pompeia de Caxias do Sul/RS, Brasil
Ir. Assunta Iracy Maria Festa sjbp, de 86 anos - 23.02.2021 Pompeia de Caxias do Sul/RS, Brasil
Irmão Shigeo Michele Giuseppe Yamauchi ssp, de 90 anos - 25.02.2021 Tokyo-Yotsuya, Japão 
Ir. M. Nancy Sevarene Nancy Crasta pddm, de 51 anos - 26.02.2021 Goa, India
Ir. M. Auxilia Maria Rosa Beltrán Urrea pddm, de 84 anos - 27.02.2021 Bogotá, Colômbia
Ir. M. Marta Giuliana Bonvecchi pddm, de 76 anos - 27.02.2021 Sanfrè, Itália
Ir. M. Gabriella Gemma Racca pddm, de 78 anos - 04.03.2021 Iesi (Ancona), Itália
Ir. Angelica Anna Maria Malfatto sjbp, de 91 anos - 09.03.2021 Negrar (hospital), Itália
Ir Paolina Maria Trogu sjbp, de 90 anos - 12.03.2021 Negrar (hospital), Itália
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